Inleiding

Februari 2017

Hallo beste leden :D
February, it is! De maand van de liefde, maar who cares, het is ook de
CARNAVAL maand!!! Een jarenlange traditie hier in Gullegem, dus ook
een must voor echte plusdertieners.
Laat jullie dus maar eens goed gaan op al die leuke evenementen en
vooral: laat je zien met +13. 
Anders geen nieuws, maar geen nieuws is goed nieuws hé ;)
Dikke kussen!
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Komende activiteiten +13
Carnaval:
Krokusactiviteit:

zondag 26 februari
woensdag 1 maart
- ALLEN KOMEN IS DE BOODSCHAP -

Verjaardagen
We vieren feest, JEEEj! We zingen en dansen en eten een taartje, we
vieren feest!
HIEP HIEP HOERA!
19 februari 2003
24 februari 1999
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Katoo Staelens
Arno Plouy

Fuifkalender
In Februari zullen we weer kunnen DANSEN DANSEN DANSEN :)

Geil & Pele
Radioactive
Ladies Night
Bombaspi
One Team One Party
The Bucket Party
Datenight
Bal van Melle
Space & Drank
El Kamel
Bal van Vlaanderen
De Après Scoutshut
Optreden Black Forest

vrijdag 3 feb
zaterdag 4 feb
zaterdag 4 feb
zaterdag 4 feb
zaterdag 4 feb
donderdag 9 feb
10 – 11 feb
vrijdag 10 feb
zaterdag 11 feb
vrijdag 17 feb
vrijdag 17 feb
vrijdag 17 feb
vrijdag 17 feb

Speséfique
Ça va? Saef Va?
Aspirados

zaterdag 18 feb
zaterdag 18 feb
zaterdag 18 feb

Scoutsbal

zaterdag 18 feb

Tsas Harelbek
Kubox Kuurne
Café 56 Kortrijk
Transfo Zwevegem
‘t Senter Kuurne
Mercurius Kortrijk
Café 56 Kortrijk
Oude Vismijn Gent
JC Tranzit Kortrijk
JC Tranzit Kortijk
Diedjies Kuurne
Wittestraat 4 Heule
JC Ten Goudberge
Wevelgem
Kubox Kuurne
’t OBEE Howest
JC Ten Goudberge
Wevelgem
Tsas Harelbeke

Chirostnaap
BOEMEL
Fat Asspi
Ober Bayern

vrijdag 24 feb
vrijdag 24 feb
zaterdag 25 feb
zaterdag 25 feb

Chiro Lauwe
GULLEGEM
Lendelede
Harelbeke

Wist je datjes
Wist je dat …









Er niet zoveel gebeurt in januari?
We weer een goede verkoop hadden op GOF?
We uitkijken naar de volgende activiteit?
Dat CARNAVAL weer een topper wordt?
Alle leiding het té druk heeft met studeren?
We in het lokaal een blokkot organiseren?
Dit stimulerend werkt?
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Kerstactiviteit
Dag plussertjes!
Een nieuw jaar betekent terug opnieuw spetterende activiteiten.
We begonnen de dag met een opwarmertje: rendierenjacht. Daarbij
moest een ploeg in een cirkel gaan staan, binnenin de cirkel stond
het ander team die een rij hadden gevormd. Het was de bedoeling
om steeds de laatste persoon er aan te gooien, dit in een zo kort
mogelijke tijd.
Daarna speelden we Australische achtervolging rond het kerkeputje,
maar jammer genoeg hebben we moeten stoppen door het slechte
weer. We gingen richting jongensschool. Daar aangekomen speelden
we blauwe foef waarbij de spannende finale gespeeld werd door
Harm en Frauke. Eveneens speelden we nog een aantal andere
klassiekers.
Net voor we mochten eten deden we de stoelen dans. De stoelen
stonden in een cirkel. Terwijl de muziek speelde, moesten we rond
lopen. Wanneer de muziek stopte, moest je zo vlug mogelijk op een
stoel gaan zitten. Natuurlijk was er iedere keer een stoel te kort. Zo
gingen we door tot er nog maar één iemand over schoot.
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Na het lekkere middagmaal kwam de zon terug en gingen we naar
buiten om baseball te spelen. Vervolgens hebben we de Australische
achtervolging verdergezet, maar dan rond het grasplein aan de
sporthal. Om terug op adem te komen speelden we een rustig
spelletje schipper mag ik overvaren.
Voor we terug naar binnen gingen speelden we nog een beetje
rugby, als kans om ons nog eens goed uit te leven en ons vuil te
maken.
Tenslotte gingen we terug naar de jongensschool en speelden we
“time’s up”. We moesten elk twee woorden opschrijven en in een pot
steken, vervolgens moest je een woord trekken en proberen het uit te
leggen zonder het woord te zeggen. In de 2de ronde moest je het
woord uitbeelden.
Dit was jammer genoeg het einde van de dag.
Kussen Gilles ;)
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Special van de maand
In februari is er eveneens een dag waar je een klein beetje
kunt vieren. Je hoeft niet per sé een lief te hebben, maar een
gewone vriend/vriendin, mama of papa … is al genoeg. Het
is namelijk valentijn. Het is vooral voor liefjes, maar waarom
kan iemand zonder lief niet mee doen? Als je geen idee hebt,
je bent het zat om elk jaar een cadeau te kopen of je weet er
gewoon geen? Wij hebben de oplossing: HOT PINK
CHOCOLATE. Om gezellig voor het vuurtje te zitten en
genieten van de dagen, maanden, jaren jullie al gelukkig
samen zijn.

Ingrediënten:









12 aardbeien, vers of ontdooide
1/4 kop suiker
3 kopjes melk
6 repen zuivere witte chocolade, fijngehakt
1 theelepel vanillesuiker
snuifje zout
rood voedsel voor de kleuring
slagroom voor de versiering

Instructies:
1.

2.
3.

4.

5.

Doe de verse of bevroren aardbeien (met de stelen
afgesneden) in een grote kom. Strooi suiker over de
aardbeien. Roer om alles goed te mengen. Laat de
aardbeien rusten voor ongeveer 10 minuten, totdat ze
sappen beginnen vrij te geven.
Meng of pureer de aardbeien glad. Zeef de gladde
aardbeien om alle pitjes te verwijderen.
Breng de melk aan de kook, op een laag vuur, bij
voortdurend roeren. Zodra de vloeistof kookt, de pan van het
vuur halen. Doe de gehakte witte chocolade bij de berry
puree en roer tot het 1 glad mengsel wordt.
Voeg aan de berry puree, de vanillesuiker toe en een snuifje
zout en roer dit onder. Om het donkerder van kleur te maken
kan men er nog extra aardbeien aan toevoegen of kleurstof.
Doe slagroom boven op voor de topping en geniet!
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6.

+16 Rubriek

Komende activiteiten +16



Vrijdag 24 februari:
Zondag 26 februari:

Boemel
Carnaval

Mopje
Er hangen twee krieken in een boom.
Zegt de één aan de andere:
"Ik heb een scheet gelaten."
Zegt de andere:
"Kriekt"

Twee vlooien komen uit de bioscoop. Vraagt de één aan de ander:
“Hoe gaan we naar huis? Te voet of nemen we de hond?”
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Horoscoop
Je voelt je afgeleefd. Je hebt veel te weinig tijd voor jezelf.
Daar moet je deze maand nog wat aan doen. Als je fris in
het leven staat, kijk je overal weer anders tegenaan. En dan
zal er ook op het gebied van de liefde weer van alles
gebeuren.
Jij krijgt deze maand veel liefde van je geliefden, zonder
dat jij er voor je gevoel iets bijzonders voor hoeft te doen.
Natuurlijk heb je het wel aan jouw eigen zorgzame gedrag
te danken. Toch leuk dat je beloond wordt, geniet er maar
lekker van.
Stel deze maand die dingen aan de orde waarover jij je
een beetje tekort gedaan voelt of die je aan het hart
liggen. Dat is best moeilijk, maar het zal je enorm opluchten
en goed doen. De andere partij is zeker gevoelig voor jouw
argumenten.?
Stel deze maand die dingen aan de orde waarover jij je
een beetje tekort gedaan voelt of die je aan het hart
liggen. Dat is best moeilijk, maar het zal je enorm opluchten
en goed doen. De andere partij is zeker gevoelig voor jouw
argumenten.
De enige zekerheid in het leven is dat niets zeker is in het
leven. Zorg ervoor dat je flexibel bent en blijft. Dan weet je
tenminste zeker dat je goed voorbereid bent op
onzekerheden en plotselinge veranderingen.

In de werksfeer komen gunstige veranderingen. Door je
persoonlijke uitstraling kom je in een gunstig voetlicht te
staan. Doe hier je voordeel mee. Je hoeft dus geen angst
te hebben voor aangekondigde veranderingen.

9

Als jij van intense emoties houdt en van veel afwisseling op
dat gebied, dan kom jij deze maand flink aan je trekken.
Er gaan dingen gebeuren die diep op je in zullen werken,
maar je uiteindelijk zullen verrijken.
Doe deze maand dat wat jij wilt doen. Het gaat er in dit
geval toch om dat jij er een goed gevoel aan overhoudt.
Trek je niets aan van wat andere mensen zeggen. Het is
jouw leven. Anderen zijn mans genoeg om voor zichzelf te
zorgen.
Je bent veel te streng voor jezelf de laatste tijd. Zelfs de
kleinste oneffenheid wil jij glad strijken. Je partner is allang
weer tevreden met jou, dus waarom ben jij dat nog niet?
Vergeef een ander, maar ook jezelf.

Jij hebt de komende dagen mooie ideeën. Nu moet je
deze ideeën ook gaan uitvoeren. Zoek het beste idee uit.
Begin met je beste idee te realiseren. Maar hoe je dat
doet? Daarvoor heb jij vast nog wel een goed idee..
Je vindt deze maand weer eens dat jij eigenlijk op de stoel
van je baas zou moeten zitten. Het gaat helemaal
verkeerd. Volgens jou tenminste. Je hebt waarschijnlijk ook
gelijk maar als je dat zo sterk ervaart, zul je daar echt iets
aan moeten doen.
Door emotionele spanningen ben jij deze maand enigszins
vermoeid. Toch ben je in staat actief te blijven en veel
werk te verzetten. Het is wel verstandig de oorzaak van de
emotionele spanningen op te sporen. Alleen dan kun je
de oorzaak wegnemen.
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Spelletjes en cartoons
Cartoon
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Spelletjes
SUDOKU
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Werkten mee aan deze editie van ’t VIPke:
Lynn Decroix, Ellen Debuyck, Yasmine Vanderstraeten,
Gilles Devos
Gezet naar een ontwerp van Sander Gheldof
Foto’s: Jens Debuyck
Correctors: Yasmine Vanderstraeten
Bekijk het VIPke online op www.plusdertien.be

